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 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فادميري لينني

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

   هــو لــم يكــن الحــوار األول بيــن الدولــة 
الخالقــة والصانعــة »الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة« وبيــن مخلوقاتهــا ومنتوجاتهــا 

السياســي«،  اإلســام  »ســلطة 
صنــع  فرانكنشــتاين  ألن  لكــن 
وحشــا، جمــع اجزائــه مــن كل 
والمنبوذيــن  والقتلــة  المجرميــن 
والقومييــن،  »العشــائريين، 
والطائفييــن، والعرقييــن، وبعضــا 
مــن حثــاالت المــدن الفقيــرة«، 
بــدأ يعمــل علــى  هــذا الوحــش 
ــد  ــيطر، ويري ــو المس ــون ه ان يك
يتمــرد علــى ســيده ومــواله  ان 
ــي  ــدأ يرتم ــه، وب ــه وصانع وخالق

احــس  لقــد  اخــر،  ســيدا  حضــن  فــي 
فرانكنشــتاين بذلــك فتعجــل بوضــع عقــدا 
ــد  ــو ال يري ــن وحشــه، ه ــه وبي ــدا بين جدي
قتلــه وانهــاءه، فهــذا الوحــش هــو فــي 
كل األحــوال خــادم مطيــع، وهــو ينفــذ 
كل مــا يريــد منــه، وفرانكنشــتاين أعطــى 
لوحشــه صاحيــات غيــر محــدودة فــي 
ــل  العبــث والفوضــى والخــراب، فهــو يقت

مــن يريــد، ويهجــر مــن يريــد، ويدمــر مــا 
يريــد، وينهــب مــا شــاء لــه، دون محاســبة 
مــن  فيــه  الوحــش  فهــذا  محاكمــة،  او 

صفــات صانعــه الشــيء الكثيــر.
هــي ذي المعادلــة بيــن الواليــات المتحــدة 
السياســي  اإلســام  وســلطة  االمريكيــة 
بيــن  خالــق ومخلــوق،  بيــن  الحاكمــة، 
ــون  ــن ان تك ــوع، وال يمك ــع ومصن صان
غيــر ذلــك، فتوقيــت الحــوار ممتــاز جــدا، 
أوضــاع ســلطة اإلســام السياســي فــي 
ــط  ــد فق ــا بعدهــا ازمــة، هــي تري ازمــة م

ان تبقــى بالســلطة بــأي ثمــن، والواليــات 
المتحــدة تريــد ان تثبــت وجــودا دائمــي 
فــي العــراق بــأي ثمــن، فهــددت الوحــش 
إذا  بأنهائــه  اإلســامي 
لشــروطها،  يرضــخ  لــم 
ــه  والوحــش اإلســامي، وألن
مجموعــة  مــن  مصنــوع 
لقطــاء ويخــاف مــن صانعــه 
بشــكل حقيقــي، حتمــا ســيقبل.
ــد المفــاوض مــن جانــب  الوف
السياســي  اإلســام  ســلطة 
يتكــون مــن رئيــس وزراء 
ضعيــف أتــت بــه الميليشــيات 
التــي ســيطرت علــى ســاحات 
التظاهــر، ومعــه شــلة ممــن ال يفقهــون في 
السياســة شــيء، فقــط بارعــون في الســلب 
األمريكــي  والجانــب  والقتــل،  والنهــب 
يتكــون مــن دارســي فــن المفاوضــة وقــد 
ــأن؛  ــذا الش ــب به ــي كت ــن مؤلف ــوا م يكون

ــف ســتكون النتيجــة؟ كي

طارق فتحي

احلوار االسرتاتيجي.. فرانكنشتاين ووحشه



 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

الصفحة االخیرة
البدیل

کل السلطة للجماھیر المنتفضة
"إنَّنا ال نرى تعريفاً آخر لإلشرتاكّية سوى إلغاء 

استغالل اإلنسان لإلنسان."

                            إرنستو تيش غيفارا

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

ــلطة التشــريعية  ــة والس ــلطة التنفيذي ــا الس ــة تلعبه ــة قبيح اي لعب
برواتــب المتقاعديــن، اي اســتهتار وتاعــب بمشــاعر الفئــة 

ــر. ــل والقه ــنين العم ــن س ــة م ــة والمتعب المنهك
 بعــد حكــم 17 ســنة مــن حكــم االســام السياســي وبعــد انتظــار 
الجماهيــر أكثــر مــن عقــٍد ونصــف مــن الســنوات، هــا هــي  تتأكد 
ــوى  ــوم يمــر وهــذه الق ــأن كل ي ــل الشــك، ب بنفســها وبمــا ال يقب
والعصابــات اإلســامية يتصــدرون قيــادة البلــد، فــأن الفشــل 
هــو مــن ســيرافق الحيــاة، لقــد أخفقــوا فــي إدارة شــؤون البــاد 
وفــي كل مرافــق الحيــاة االقتصاديــة والخدميــة واالجتماعيــة 

ــر. ــه خدمــة للجماهي ــم يقدمــوا شــيئا يذكــر في والسياســية، ول
هــا هــم يتاعبــون بقــوت النــاس، هــا هــم يتاعبــون برواتبهــم 
التــي ال تســد رمقهــم، هــا هــو رئيــس الــوزراء الجديــد ورئيــس 
البرلمــان يتصــدرون االعــام وكأنهــم يمارســون دعايــة اعاميــة 
وينــددون بقطــع الرواتــب ويطالبــون بإرجاعهــا حــاال؟؟!! انهــا 
مزحــة واضحوكــة مثــل اضحوكــة محاربــة الفســاد، فبعــد مجيــئ 
كل حكومــة جديــدة تقــول ســنحارب الفســاد ونضــرب بيــد مــن 

حديــد! وكأن الفســاد شــبح ال يعلــم من يمارســه.  
لــو تســألنا وقلنــا مــن اعطــى القــرار بقطــع رواتــب المتقاعديــن 
إذا كان الكاظمــي والحلبوســي رافضيــن لهــذا القــرار؟! هــل 
هنــاك ســلطة أخــرى »طــرف ثالــث«؟ هــل هنــاك العــب 
اخــر خــارج هــذه الحكومــة، امــا انهــا سياســة متبعــة مــن اجــل 
ــة تهدئــة االوضــاع  الســيطرة علــى غضــب الجماهيــر، ومحاول

ــاد  ــة الب ــراغ خزين ــاد واف ــب والفس ــة للنه ــرت نتيج ــي انفج الت
وتعرضــه لإلفــاس، وتوقــف شــبه كامــل فــي الخدمــات بشــكل 
ــكل  ــرق بش ــاء والط ــاء والم ــة والكهرب ــم والصح ــام، والتعلي ع
خــاص، وال ننتهــي مــن مصيبــة إال وتأتــي بعدهــا مصيبــة أســوء 

مــن ســابقاتها.
ــوأ  ــي اس ــة ه ــذه الشــرذمة الحاكم ــر ان ه ــت الجماهي ــد أدرك لق
نظــام ُحكــم مــر علــى العــراق، نظــام اإلســام السياســي الطائفــي 
ــد دمــروا كل شــيء؛ وأدركــت  ــة الفاســدة، لق واألحــزاب القومي
الجماهيــر ان ليــس هنــاك حــا اال بــزوال هــذا النظــام، وهــذا مــا 

تفعلــه الجماهيــر بانتفاضتهــا.

حممد شنان

رواتب املتقاعدين واللعبة القذرة


